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KICK-OFF BRABANTADVIES 13 APRIL 2016
Bois le Duc zaal van het provinciehuis Brabant
Sinds 1 januari 2016 vormen de Provinciale Raad Gezondheid, de
Provinciale Raad voor de Leefomgeving, de Sociaal-Economische
(SER) Brabant het nieuwe advieshuis van Brabant:
BrabantAdvies.
De kick-off van BrabantAdvies is een eerste ontmoeting en
inhoudelijke dialoog
tussen de raadsleden van de drie
adviesraden, de Young Professionals en de medewerkers van het
bureau.

BrabantAdvies is het onafhankelijke
advieshuis van Brabant. Wij versterken
de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke
besluitvorming in Noord-Brabant. We
adviseren gevraagd én op eigen
initiatief over complexe vraagstukken
op het snijvlak van gezondheid,
leefomgeving en economie. Dit doen
wij vanuit het oogpunt van de welvaart
en het welzijn van de Brabanders.

Directeur BrabantAdvies Leo Dubbeldam en Commissaris van de
Koning Wim van de Donk gaven het officiële startschot. Overige sprekers zijn voorzitter Frank Petter,
wetenschappelijk directeur Theo Poiesz en gedeputeerde Christophe van der Maat. De raadsleden van de drie
raden en de Young Professionals ontmoetten elkaar aan dialoogtafels over drie actuele integrale
adviesthema’s.

Directeur BrabantAdvies Leo Dubbeldam en CvdK Wim van de Donk geven het officiële startschot voor BrabantAdvies.

BrabantAdvies heeft hoge ambities voor de advisering rondom complexe vraagstukken in Brabant, van nu en
de toekomst. Wij staan voor het nieuwe adviseren: proactief signalerend, agenderend en consulterend.
BrabantAdvies kijkt kritisch naar ontwikkelingen in de samenleving en spiegelt deze aan provinciaal beleid.
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bestuurlijk landschap. Dat betekent: weten wat er speelt in de samenleving, bij burgers, maatschappelijke
organisaties en bedrijven, en daar de adviezen mede op baseren. Naast advisering vanuit de drie afzonderlijke
domeinen van onze drie raden, creëert BrabantAdvies meerwaarde door intersectorale en multidisciplinaire
advisering. De ambities zijn bij de voorzitters van de drie adviesraden in goede handen. Hierdoor krijgt de
verbinding tussen de raden, die de voedingsbodem vormen voor integraliteit, de ruimte om tot recht te
komen.

De voorzitters van drie adviesraden (vlnr): Frank Petter van de Provinciale Raad Gezondheid, Elphi Nelissen van SER
Brabant en Pieter van Geel van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving.

Kritische, onafhankelijke adviezen
Niet alleen intern worden de ambities hoog gesteld, ook de provincie NoordBrabant vraagt om een hoge kwaliteit van advisering. Commissaris van de
Koning Wim van de Donk roept BrabantAdvies op om met haar adviezen ook
een impuls te geven aan de vernieuwing van het provinciaal bestuur. Er is,
volgens Van de Donk, behoefte aan raden die kritisch, onafhankelijk en
ongevraagd adviseren en een nieuw licht laten
schijnen over complexe maatschappelijke
opgaven waar we in Brabant voor staan.

Gedeputeerde Christophe van der Maat voegt
daar aan toe dat BrabantAdvies kan helpen om
goede antwoorden te geven op grote Brabantse vragen. BrabantAdvies moet
het provinciale bestuur scherp houden met adviezen die aandacht hebben voor
variëteit en vernieuwing.

Wim van de Donk

Christophe van der Maat
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Integraal adviseren
Brabant ziet zich in toenemende mate geplaatst voor zogenaamde ‘VUCA-vraagstukken’: beleidsthema’s die
gekenmerkt worden door Volatility (wispelturigheid), Uncertainty
(onzekerheid), Complexity (complexiteit) en Ambiguity (vaagheid). Het
betreft vraagstukken waar geen duidelijk recept voor bestaat. Het komt
dan neer op de kwaliteit en zorgvuldigheid van de verantwoording van
de gemaakte keuzes. Hierin blijken mensen in het algemeen, dus ook
beleidsmensen, creatief. Ze kiezen daarbij snel voor generalisatie,
specialisatie en selectie, waardoor ze het risico lopen het probleem
zodanig te vereenvoudigen dat geen recht wordt gedaan aan het
VUCA-karakter. Dit risico kan in belangrijke mate worden opgevangen
door multidisciplinaire en integrale advisering.

Wetenschappelijk directeur Theo Poiesz
(l) en directeur Leo Dubbeldam(r)

BrabantAdvies is in staat om op de op de afzonderlijke
expertisegebieden gezondheid, omgeving en economie specialistisch
te adviseren. Daarnaast is, door het samenbrengen van de drie raden,
integraal adviseren beter mogelijk en kan extra aandacht worden
besteed aan de samenhang, wisselwerking en balans tussen de drie
domeinen.

Dialoogtafels
Er is in twee rondes gesproken over drie actuele
integrale Brabantse thema’s:
-

flankerend innovatiebeleid
de omgevingsvisie
de integrale gezondheidsagenda

De leden van de drie raden hebben een grote
inhoudelijke
diversiteit,
de
domeinen
economie, omgeving en gezondheid worden
per raad vanuit de breedte vertegenwoordigd.
In iedere raad is de samenstelling gebaseerd op
een mix van praktijk, kennis & onderzoek en
beleid. Raadsleden zijn onder meer afkomstig
uit de kringen (semi)overheid, bedrijfsleven,
onderwijs,
onderzoekinstellingen
en
maatschappelijke organisaties.

Flankerend innovatiebeleid: oog voor welzijn
Tijdens de dialoogtafels over flankerend innovatiebeleid gaan raadsleden met elkaar in gesprek over de
innovaties die Brabant nu en in de toekomst nodig heeft. Het advies dat BrabantAdvies voorbereid reflecteert
op de ambities in het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’, met als rode draad het stimuleren van innovaties
op een breed terrein. De raadsleden in deze dialoogtafel wordt gevraagd wat er in Brabant niet mag ontbreken
aan innovatie, nu en in de toekomst.
Bedenk naast innovaties die in het huidige systeem passen, vooral radicale innovaties. Redeneer daarbij vanuit
de toekomst terug naar nu. Investeer hierbij in de nieuwe generatie jongeren. Zorg voor goed innovatief
onderwijs en voldoende experimenteerruimte in het onderwijs en bedrijfsleven. Eén van de Young
Professionals benadrukt hierbij ‘maak jongeren bewust en laat hen zelf de weg kiezen’. Er dient meer aandacht
te komen voor banen voor de jeugd en jongeren die langs de kant staan.
De raadsleden vinden het belangrijk dat de innovaties van ‘de Willy wortels’ een kans krijgen. Vergeet daarbij
niet dat er onder vakkrachten die MBO zijn opgeleid ook veel innovaties plaatsvinden. Koppel al deze
ontwikkelingen ook aan sociale innovaties waardoor we in Brabant sterke gemeenschappen krijgen. Leer
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hierbij van ervaringen in living labs. Heb hierbij ook aandacht voor het MKB en de sociale cohesie in dorpen die
hiermee samenhangt.
Het is tevens belangrijk om op
bestuurlijk gebied te innoveren. Nu
worden innovaties vaak afgegrendeld
door bestaande regels. Dit dient te
verbeteren
en
meer
experimenteerruimte te komen. Zet
hierbij in op de vraag en behoeften van
mensen. Maak een verbinding tussen
bestuur en burgers om bestuurlijke
innovatie van de grond te krijgen.
Raadsleden vinden het ook belangrijk
dat aan burgers wordt gevraagd wat ze
nodig hebben.
In het innovatiebeleid dienen kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn centraal te staan. Geld is niet altijd
het hoogste doel maar het welzijn van burgers. Hierbij is het volgens de raadsleden belangrijk dat er een
evenwicht is tussen ‘people, planet en profit’ en het maken van cross-overs.

Integrale gezondheidsagenda: gezondheid door en voor de samenleving
Met het adviestraject ‘integrale gezondheidsambitie en -agenda’ wil BrabantAdvies bijdragen aan een gedurfde
en ambitieuze provinciale gezondheidsagenda. Een concept dat volgens diverse raadsleden hierin niet mag
ontbreken is positieve gezondheid: gezondheid als uitgangspunt nemen in plaats van ongezondheid.
Gezondheid gedefinieerd als mate van regie en zeggenschap over eigen leven. Met niet alleen fysieke
gezondheid, maar juist ook mentale en sociale gezondheid en verbinding met de sociale context,
zelfontplooiing, welzijn, veerkracht, vitaliteit en geluk. Dit blijkt overigens best een lastige: het gesprek over
gezondheid blijkt aan de dialoogtafels toch snel over risico’s, ziekte en (on)gezondheid(szorg) te gaan. Onze
gezondheid monitoren we in ons huidige systeem dan ook aan de hand van aan- of afwezigheid van ziekte. Dit
vraagt om een omslag waarin de volgende
thema’s niet mogen ontbreken in de Brabantse
gezondheidsambitie:
-

-

-

levensloopperspectief: vitaal ouder worden (ook voor de groep 80plussers), investeren in draagkracht
van jonge mensen, het verbinden van generaties, zorgen voor elkaar en het investeren in het sociale
netwerk, wat is nodig om lastige fases in het leven gezond door te komen, werk en scholing;
stimulerende en gezonde fysieke omgeving die mensen uitdaagt tot gezond gedrag;
mensen in een kwetsbare positie in onze samenleving (laagopgeleiden, laaggeletterden, lage
inkomensgroepen, dak- en thuislozen, mensen met beperkingen, mensen met dementie);
netwerksamenleving en eigenaarschap: biedt mensen de tools en mogelijkheden om zelf richting te
geven, gezonde keuzes te maken en zelf oplossingen vorm te geven (denk aan de zorgcoöperaties) en
laten zien dat het al gebeurd op diverse plekken in Brabant. Ga op zoek naar nieuwe initiatieven,
organiseer de diversiteit en betrek groepen die niet als vanzelfsprekend meedoen.
sociaal kapitaal en publieke waarden, minder sturen op van geld, verdienvermogen en economische
waarden.
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Kansen voor innovatie liggen vooral in de
samenleving, daar waar mensen al
oplossingen realiseren. Men ziet juist in de
crossovers met de verschillende domeinen
de kansen: werk (als mogelijkheid om
mensen gezond en gelukkig te maken),
onderwijs, sport, cultuur, voeding en
voedingsindustrie, de gebouwde omgeving,
wetenschap en ondernemerschap en
technologie (big data, eHealth, domotica,
robots, drones). De provincie kan
agenderen, verbinden, faciliteren. Door
gezondheid onderdeel te maken van de
maatschappelijke dialoog komt de innovatie
op gang.

Omgevingsvisie: kansen voor people, planet en profit
De provincie werkt momenteel aan een omgevingsvisie: één overkoepelend en richtinggevend toekomstbeeld
voor een mooi, schoon en veilig Brabant. Deze dialoogtafel vormt een eerste aanzet voor het adviseren van
BrabantAdvies over dit thema.
Het is duidelijk dat de Brabantse omgevingsvisie bij de raadsleden verschillende vragen, ideeën en kansen
oproept. Er is een groot aantal onderwerpen die bepalend zijn voor onze leefomgeving, zoals
klimaatverandering, circulaire economie, gezondheid, vergrijzing, veehouderij, ondernemen, onderwijs,
governance, werkgelegenheid en integratie van vluchtelingen. Ondanks de diversiteit aan onderwerpen is er
een duidelijke gemeenschappelijke deler: ons huidige systeem gaat over de grenzen van de draagkracht van de
natuur, bevolking en lange-termijn economie.
De leefomgeving, zowel fysieke als sociale, moet worden aangepast aan de hand van de maatschappelijke
behoeften van nu en de toekomst. Hierbij moet worden opgelet dat deze behoeften met elkaar in balans zijn
en er een evenwicht blijft tussen people, planet en profit. Als randvoorwaarde bij iedere ontwikkeling geldt de
draagkracht van de omgeving (wat betreft bevolking, natuur en economie). Hierin liggen grote uitdagingen
voor de overheid. Het is haar taak om de afweging te maken tussen behoeften en het bewaren van de balans
tussen de 3 p’s. Daarnaast wordt het nu nog vaak (te) moeilijk gevonden om de participatie van burgers en het
bedrijfsleven goed vorm te geven. Bijvoorbeeld, de beleving van burgers wordt vaak nog niet meegenomen bij
ontwikkelingen, en innovatieve concepten stranden op beperkende regelgeving.
Tijdens de dialoog gaat het al snel over
uitdagingen en opgaves. Het is waar dat
Brabant geconfronteerd wordt met nieuwe
ontwikkelingen, waar ons huidige systeem
nog niet op ingericht is. Maar we moeten niet
vergeten dat dit ook kansen met zich mee
brengt: kansen voor een betere gezondheid,
schonere natuur en duurzamere economie.
Zoals de raadsleden concluderen: het wordt
tijd om vaker te denken in kansen in plaats
van problemen.
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Tot slot
We kunnen terugkijken op een eerste persoonlijke en
inhoudelijke kennismaking tussen raadsleden, young
professionals en medewerkers van BrabantAdvies. De
inhoudelijke betrokkenheid en grote kennis en
ervaring die bij elkaar is gebracht belooft veel voor de
toekomst.

Het BrabantAdvies team
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